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Aviso Importante!
Censo Demográfico 2015
É uma pesquisa estatística legal e todos que vivem no Japão, independente de nacionalidades, têm a
obrigação de responder à pesquisa.
O questionário será mantido em sigilo absoluto e utilizado somente para pesquisa estatística, não sendo
utilizado pelo Departamento de Imigração ou Polícia para investigações.
O censo demográfico ocorre a cada cinco anos simultaneamente em todo território nacional, baseada na
legislação japonesa. O resultado do Censo Demográfico será utilizado como referência para a construção
de uma cidade onde os estrangeiros possam viver com mais facilidades, medidas de prevenção de
desastres, ativação do desenvolvimento regional e outros.
Data base: 1º de outubro
Público-alvo: todos que residem em Ueda no dia 1º de outubro, inclusive as pessoas que moram há três
meses na cidade ou com previsão de morar por 3 meses ou mais, independente do registro na prefeitura.
A pesquisa será efetuada por unidade domiciliar.
É possível responder à pesquisa online, pelo computador ou smart-phone, somente em japonês ou inglês.
Calendário do Censo 2015:
1- No início de setembro, os recenseadores visitarão os domicílios para entregar o formulário explicativo,
ID e senha de acesso ao censo demográfico online. Não haverá reemissão da senha por motivos de
segurança. O período para responder pela internet será de 10 a 20 de setembro.
2- No final de setembro, os recenseadores visitarão os domicílios que não responderam pela internet até
20 de setembro, para entregar os formulários impressos. Haverá formulários impressos em português,
espanhol e outras línguas.
3- Dia 07 de outubro será o prazo máximo para responder e enviar pelo correio utilizando o
envelope-resposta, que não precisa de selo. Caso entregue pessoalmente ao recenseador, vedar o
envelope para garantir a privacidade da sua resposta.
Dúvidas sobre o preenchimento: Call center, telefone 0570-07-2015 até 31 de outubro, inclusive
sábados, domingos e feriados, das 08h às 21h por (somente em japonês).Para telefones tipo IP,
03-4330-2015,
Cuidado com os golpistas:
O pesquisador estará portando um documento de identificação (Kokusei Chousain Sho).
O Censo demográfico não pede dinheiro, senha da conta bancária e nem o número do cartão de crédito.
Em caso de pesquisador, telefonema ou e-mail suspeitos, não responda e ligue rapidamente para o
número abaixo.
Kokusei Chosa Ueda Shi Jisshi Hombu Jimukyoku Prefeitura de Ueda, no setor Kouho Jyouho Ka Toukei
Kakari, telefone 23-2237
☆ 。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Quantos somos? (dados de 01 de agosto/2015)
População total de Ueda: 159.837
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 601
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 101
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 209
Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.334

Ingeriu bebida alcoólica?
Não dirija e não deixe dirigir

Ciberataque no Sistema de informações da Prefeitura de Ueda
Informamos que o e-mail está bloqueado desde o dia 15 de junho devido a contaminação por virus no
sistema de informações da Prefeitura de Ueda.
Possível comunicar-se com a prefeitura através do telefone (0268) 22-4100, ramal 1308 ou pessoalmente.
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆”。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Consulado itinerante de Setembro em Ueda Shi, Nagano Ken
Data: 26 de setembro
Local: Ueda Shi Chuo Kouminkan
Endereço: Zaimoku cho1-2-3
Haverá também consulta gratuita com Despachante Administrativo (Visto, nacionalidade, etc).
O atendimento aos brasileiros será das 9h às 12horas.
As pessoas de outras nacionalidades serão atendidas das 13h às 15h com prévia solicitação.
Solicitar por telefone 25-2631 (AMU- Associação Multicultural de Ueda) no período de 09 a 18 de
setembro.
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Esclarecimentos sobre o My Number
A partir de janeiro de 2016, será iniciada a utilização do “My number” nas áreas de seguro social, impostos
e medidas em casos de desastres.
No dia 05 de outubro, o “My number” será atribuído para todas as pessoas que vivem no Japão, inclusive
cidadãos estrangeiros com visto de média e longa permanência, visto permanente especial e outros que
possuem o registro na prefeitura (Juminhyo). As pessoas que não residem no país receberão quando
retornarem ao Japão e fizerem o registro na prefeitura.
O “My number” terá 12 dígitos e deverá ser sigiloso, diferente do código do Juminhyo que contém 11
dígitos e mais acessível . Exceto em caso de comprovar que houve vazamento de informação do número
e corre o risco de ser utilizado indevidamente por terceiros, o “My number” continuará o mesmo por toda a
vida.
As pessoas que possuem o registro (Juminhyo) não poderá recusar o “My number”.
Maiores informações: My number call center, telefone 0570-20-0178 em japonês, 0570-20-0291 em
português, espanhol, inglês, chinês e koreano ou Home page 内閣官房 “マイナンバー”
Prefeitura de Ueda setor Soumu Ka, telefone 23-5332
◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。

Endereço para recebimento do My Number
Em outubro de 2015, será enviado o cartão de notificação do “My Number” para todos os cidadão ao
endereço registrado na prefeitura. Somente em caso de extrema necessidade※, poderá requerer o
recebimento em endereço distinto do registrado na prefeitura.
※Possível requerer (Kyosho Jouho Touroku Shinsei): vítimas do terremoto da região leste do Japão e
vítimas de violência doméstica que estão abrigados em endereço não registrado na prefeitura, paciente
com previsão ou está internado por longo tempo em hospital ou instituição e não tem ninguém no
endereço registrado na prefeitura para receber o cartão de aviso, poderão requerer o recebimento no local
de estadia.
Data do requerimento: 24 de agosto ~ 25 de setembro na prefeitura ou informar-se por telefone 23-5334,
Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka.
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆”。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Curso de língua japonesa para Recolocação Profissional －JICE
Curso de termos técnicos e escrita do relatório diário para Cuidados e Tratamentos (Kaigo) em japonês,
afim de melhorar a capacidade de compreensão e comunicação, necessárias para trabalhar no setor. A
princípio, o curso é dirigido aos estrangeiros com visto de “cônjuge ou filho de japonês”, “permanente”,
“dependente do titular com visto permanente”, “residente de longo período” .
Fazer inscrição no Hello Work apresentando uma fotografia 3x4 e documento de identidade (Zairyu card
ou Passaporte).
Teste de avaliação do nível de língua japonesa:17 de setembro às 13h30.
Duração do curso: 29 de setembro ~ 17 de dezembro de 2015
Horário: das 13h30 às 16h30 (segunda, terça, quinta e sexta feira)
Taxa: gratuita
Local: Ueda Shi Fureai Fukushi Center (Nagano Ken Ueda Shi Chuo-3-5-1)
Maiores informações: Hello Work de Ueda, telefone 0268-23-8609

Cupom Auxílio para famílias com 3 ou mais crianças
Afim de apoiar as famílias com três ou mais crianças com idade inferior a 18 anos, será emitido o
“ Tashi Setai Ouen Cupon Ken” que poderá ser utilizado nas lojas conveniadas do “ Nagano Kosodate
Katei Yuutai Passport”.
- No início de setembro a prefeitura enviará o formulário de solicitação para as famílias que se enquadram
no sistema.
- Preencher a solicitação e devolver dentro do envelope resposta em anexo .
- Serão enviados os Cupons e a lista de lojas conveniadas (poderá verificar na HP da prefeitura também).
As famílias que se enquadram no sistema, porém não receberam o formulário de solicitação por residirem
em endereços separados, informar-se pelo telefone abaixo.
Valor: 10.000 ienes/criança, a partir do terceiro filho
Validade do cupom: 01 de outubro/2015 ~ 31 de janeiro de 2016.
Público alvo: famílias com registro na cidade de Ueda no dia 31 de maio e com três ou mais crianças,
nascidas entre 02 de abril de 1997 e 31 de maio de 2015.
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka, telefone 23-5106.
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。

Inscrições para Moradias da Prefeitura de Ueda
Divulgação das moradias disponíveis a partir de 12 de agosto (quarta) através da HP da prefeitura.
Período de inscrição:
02 (quarta) ~ 09 de setembro ( quarta) no setor de moradias Juutaku Ka da Prefeitura de Ueda ou nos
Centros de Atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi, das 8h30 ~ 17h15 (exceto sábado).
Haverá atendimento no dia 06 de setembro (domingo) somente na Prefeitura de Ueda das 09h às 13h.
O ingresso na moradia será decidido por sorteio conforme abaixo.
Famílias de pai ou mãe solteiros, de idosos e deficientes poderão fazer a
inscrição especial porém não garante o ingresso.
Sorteio: 16 de setembro (quarta).
Local : prédio sul da Prefeitura de Ueda – Sala de reuniões do 5o andar.
Obs. No ato da inscrição deverá apresentar por escrito 2 fiadores de
nacionalidade japonesa (nome e endereço).
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Jutaku Ka, telefone (0268) 23-5176
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。

Ajuda de transporte para trajeto ao colégio (Kouko)
Ajuda financeira aos pais ou responsáveis para reduzir a despesa de transporte do trajeto escolar dos
alunos do segundo grau ou equivalente (Kouko) da província de Nagano.
Período : abril a setembro de 2015.
Requisitos: -Alunos com menos de 3 anos após matrícula e ingresso em escolas do segundo grau ou
equivalentes.
-O responsável deverá estar isento de dívidas com tributos municipais.
-Com residência nos bairros preestabelecidos ( informações nos telefones abaixo).
Condições: Alunos que utilizam regularmente o transporte coletivo (trem, ônibus) com distância superior
a 13 km, dentro da cidade de Ueda.
Exemplos:
- Poderá receber ajuda: Partida da estação Maita (Bessho sen) ~ estação Ueda (9,4 km), estação Ueda ~
estação Nishi Ueda (4,3km), total de 13,7km.
- Não poderá receber ajuda: Partida da estação Oya ~ estação Nagano . A distância total será de 39,7km
porém, 9,6km dentro da cidade de Ueda.
Valor : ① De 3.000 ~ 5.000 ienes, conforme o bairro de residência
② Em torno de 20% da despesa regular com transporte dentro da cidade de Ueda.
Inscrição: preencher o formulário que se encontra na secretaria do colégio (Kouko), na Prefeitura de
Ueda setor Kyouiku Soumu ka ou nos postos de atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi.
No caso ②, será necessário apresentar cópia do passe regular.
Período de inscrição: 01 ~ 18 de setembro na Prefeitura de Ueda setor Kyouiku Soumu Ka ou nos
postos de atendimentos de Maruko Sanada e Takeshi
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kyouiku Soumu ka, tel. 23-5100, Kyouiku Jimusho do
posto de atendimento de Maruko, tel. 42-3147, Sanada tel. 72-2655 e Takeshi tel. 85-2030

Interrupção da emissão de Jyuminhyo e Inkan Shomeisho
Por motivo de manuntenção do sistema, será interrompida a emissão do Atestado de residência e
Atestado de registro de carimbo, no final de semana, em algumas instalações. As emissões de Shotoku
Shomeisho, Nozei Shomeisho e Kei Jidousha Zei Nouzei Tsuchisho continuarão sendo emitidos
normalmente no Jyohou Library.
Interrupção: dias 12 e 13, 26 e 27 de setembro, 03 e 04 de outubro no Jyohou Library e
dias 26 e 27de setembro, 03 e 04 de outubro nas máquinas automáticas da prefeitura de
Ueda, Souzoukan e do Centro de atendimento de Maruko.
Maiores informações na prefeitura de Ueda, setor Shimin Ka, telefone 23-5334 ou setor Kouho Jyouho Ka,
telefone 23-8241.
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Consulta gratuita sobre diversas dívidas em japonês
Poderá consultar-se com advogado ou despachante jurídico. Necessário marcar o horário
antecipadamente.
Data: 03 de setembro (quinta) das 10h às 17h.
Local: Toshin Shoohi Seikatsu Center (Ueda Godo Chosha, 6ºandar)
Inscrição: 19 de agosto ~ 02 de setembro por telefone, no horário das 8h30 às 17h, exceto finais de
semana.
Maiores informações: Toshin Shoohi Seikatsu Center, telefone 27-8517
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Santo Myuse-Espaço para intercâmbio
No espaço gramado de Santo myuse, com diâmetro de 100 metros, possui uma pequena piscina
(rebaixamento), com profundidade de 15 centímetros onde bebês e crianças pequenas podem brincar.
Os visitantes poderão refrescar-se com a periódica pulverização de névoas de água e cachoeirinha.
Que tal levar o seu filho para divertir e refrescar-se neste verão?
Maiores informações: Santo Myuze, telefone 27-2000
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Cuidado com urso preto asiático –
Tsukinowa kuma
Ao escalar montanhas, vamos prevenir contra ursos seguindo as seguintes instruções:
- Agir em grupo e utilizar sinos e rádio para demostrar a presença de humanos.
- Os ursos vivem também no monte Satoyama. Não adentrar a montanha sem necessidade.
- Não aproximar-se das montanhas ao entardecer até o alvorecer, quando os ursos se tornam ativos.
- Eliminar os restos de colheitas e lixos biodegradáveis que provocam a aproximação dos ursos à
civilização.
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shinrin Seibi Ka, telefone 23-5124

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。

Incêndio no caminhão de coleta do lixo
Solicitamos separar os lixos perigosos.
Têm ocorrido incêndios no caminhão de coleta de lixos provocados por latas de aerosol (spray), gás
portátil e outros, misturados aos lixos não incineráveis.
A pressão dentro do caminhão de coleta de lixo provoca vazamento do gás que sobrou nas latas de spray
e somando-se à faísca provocada pelo atrito de metais, resulta em queima de lixos dentro do caminhão
com risco de provocar desastre de grande porte.
Não podem deixar os lixos tóxicos e perigosos no local da coleta de lixos. Deverá levar ao local de
recolhimento de materiais recicláveis do bairro ou nos locais de recolhimento de finais de semana.
Latas de spray, gás portátil e isqueiros são classificados como lixos perigosos, não devem ser colocados
com lixos não incineráveis. Solicitamos não deixar restos e furar a lata em local arejado antes de jogar.
Solicitamos separar os lixos corretamente para evitar desastres.
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Haikibutsu Taisaku Ka, telefone 22-0666
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆
CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXOS RECICLÁVEIS AOS SÁBADOS (10h ~ 12h)

05/set
12/set
19/set
26/set

a)Tsuruya (Yamaguchi)
a) Seiyu ( Akiwa)
a) Yaofuku ( Kosato)
a) Seiyu ( Ueda Higashi, perto do Aeon)

b) Matsuya (Kawanishi)
b) Tsuruya (Kabatake)
b) A Coop (Shioda)
b) Shiodano Shopping ( Big)

c) Seiyu (Sanada)
c) Tsuruya (Maruko)
c) Takeshi Jichi Center

Ajuda financeira para cirurgia de esterilização e castração de cães e
gatos (Inu, neko no funin, kyosei shujutsu hojo)
A Associação de proteção aos animais, Nagano Ken Doubutsu Aigokai Josho Shibu e Associação dos
Veterinários da Região de Josho, está subsidiando uma parte das despesas de cirurgia para esterilização
de gatos e cães.
Período: 01(quinta) ~ 31(sábado) de outubro (inscrição antecipada).
Local: qualquer clínica veterinária da região de Josho. Poderão fazer a cirurgia os cães e gatos
dos moradores da região de Josho (os cães deverão ter o registro e vacina anti-rábica em dia)
Valor da ajuda: 5.000 ienes para fêmeas e 3.000 para machos, 1 animal por família.
Quantidade limitada.
Solicitação: diretamente na clínica veterinária a partir de 01 de setembro.
Maiores informações: Ueda Hoken Fukushi Jimusho tel: 25-7153
Nagano Ken Juishi Kai Josho Shibu tel. 23-6058
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Adestramento de cães
Para cães até 01 ano de idade, cadastrados e que estão com as vacinas anti-rábica e de
doenças contagiosas em dia.
A princípio, possível inscrever as pessoas que poderão participar de todas as 6 aulas.
Taxa: 5.000 ienes/6 aulas
Levar: dinheiro para pagamento da taxa, registro e os comprovantes de vacinas
( Chuusha zumi hyou e Wakutin sesshu shoumei).
Inscrição: até 04 de setembro (sexta) por telefone no Nagano Ken Doubutsu Aigokai Josho Shibu
Aula
Teórica

Prática

Data

Horário

Local
Sala de reuniões do 2º.andar
Recepção:13horas
05 de setembro(sábado)
prédio sul do escritório regional da
13h30~15h30
província (Ueda Godo Chosha)
Todos os sábados a partir de 12 de
Estacionamento do prédio do
Recepção: 13h
setembro a 10 de outubro
escritório regional da Província
13h30~15h
(Ueda Godo Chosha)

Maiores informações: Nagano Ken Doubutsu AigoKai Josho Shibu
(Fica dentro do Ueda Hoken Fukushi Jimusho) telefone 25-7153
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。

Vamos resolver o problema de sedentarismo?
A instalação termal Aisome no Yu está promovendo o ¨Bessho-sen Fitness¨. Utilize a linha de trem Besho
Onsen e participe.
Período: 09 de setembro a 25 de novembro
Horário: todas as quartas-feiras das 19h às 21h.
Local: Besho Onsen Aisome no Yu
Conteúdo: ① Balance Coordination – Alongamento simples e relaxamento das articulações (40 min.)
②Zumba - Exercícios com música e dança latina (40 min.)
Poderá optar em participar apenas da aula ① ou ② .
Instrutora: Mao Yamagishi (Fitness Instructor)
Taxa de participação: 500 ienes.
- 400 ienes para usuários do passe regular de trem “Bessho-sen Teikiken” e a entrada do Aisome no Yu
será cobrada à parte.
- Aos portadores de entrada ao estabelecimento “Aisome Yuttari Kippu”, a passagem será de 100 a 300
ienes, dependendo da estação de trem em que estará embarcando.
※Apenas a 1ª aula será gratuita. (Entrada do Aisome no Yu paga à parte).
Levar: Roupas adequadas para exercícios, sapato de uso interno, toalha de banho ou tapete para ioga
(será utilizado em ① )
Maiores informações: Home-page da Ueda Dentetsu ou Ueda Dentetsu Un Yu Bu pelo telefone 39-7117

Exame odontológico para idosos
Período: 01 de setembro (terça) ~ 30 de novembro (segunda)
Público alvo: nascidos no período de 01 de abril de 1939 a 31 de março de 1940, inscritos no seguro
Kouki Koureisha Hoken.
Taxa: gratuita (exceto para tratamentos e exames minuciosos)
Levar: cartão do seguro de saúde e ficha de questionário enviada em julho pela prefeitura.
Telefonar diretamente à clínica odontológica para reservar o horário.
Maiores informações: Nagano Ken Kouki Koureisha Iryou Kouikirengo Kyuufu Ka, telefone 026-229-5320
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

Medicamento Genérico
O medicamento genérico possui as mesmas substâncias ativas (efeito), eficácia e segurança,
que o medicamento original após o término do período de proteção de patente.
Por se tratar de um medicamento mais barato, o valor da despesa médica para
o consumidor e para o plano de seguro de saúde será menor.
Aos inscritos no Seguro Nacional de Saúde que, ao passarem a usar os
medicamentos genéricos terão as despesas reduzidas, serão enviadas duas vezes ao ano
a tabela demostrativa das diferenças de preços ( Generic Iyakuhin Riyou Sagaku Tsuuchi).
As pessoas que pretendem utilizar o medicamento genérico deverão consultar antes
o seu médico ou farmacêutico.
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kokuho Nenkin Ka, telefone 21-0052
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆

SAÚDE
VACINAS OBRIGATÓRIAS EM CLÍNICAS E HOSTIPAIS CREDENCIADOS

BCG
Uma dose, antes de completar 1 ano de idade ( ideal entre 5 e 8 meses)
Tetravalente (Difteria, tétano, coqueluche e pólio inativada) - (Yonshu Kongo)
3 doses e 1 reforço com idade entre 3 meses e antes de completar 90 meses(7 anos e 6 meses).
Tomar 3 doses com intervalo de 20 a 56 dias e o reforço após 06 meses a partir da terceira dose.
Sarampo e Rubéola ( Mashin Fuushin)
Tomar primeira dose da vacina ao completar 1 ano e antes de completar 2 anos de idade e
a segunda dose no último ano antes de ingressar na escola primária – shougakko , ( após o
ingresso na escola primária, o custo da vacina será de responsabilidade dos pais ou responsáveis).
Encefalite Japonesa (Nihon Noen)
2 doses e 1 reforço com idade entre 6 meses e antes de completar 90 meses(7 anos e 6 meses).
Tomar 2 doses com intervalo de 6 a 28 dias e o reforço após 6 meses a partir da segunda dose.
Pneumocócica Infantil (Shouniyou Haien Kyuukin)
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo de mais
de 27 dias (tomar a terceira dose antes de completar dois anos de idade).
Reforço após 60 dias ou mais a partir da terceira dose e com mais de 1 ano de idade.
HIB- Haemophilus Influenzae tipo B
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo de 27 a 56 dias.
Reforço com intervalo de 7 a 13 meses a partir da terceira dose.
Varicela (Catapora) (Suitou )
2 doses entre 1 ano completo e 3 anos incompletos de idade com intervalo de mais de 3 meses.

EXAMES DE SAÚDE INFANTIL E AULAS
OBS: Comparecer com horário disponível de 2 a 3 horas.
Levar: Caderneta materno-infantil (Boshitecho), questionário, fralda, toalha de banho e se necessário
mamadeira. Consulta de 1 ano e 6 meses: Escova dental. Consulta de 2 anos: Escova dental, pratinho,
copo, garfo ou ohashi e toalhinha. Consulta de 3 anos: Realizar os exames de visão e audição em casa. Os
formulários para exames encontram-se dentro do Livro do Bebê (Akachan Techo). Haverá consulta
odontológica. Utilize o potinho enviado pelo correio para colher a urina na parte da manhã.

UEDA CHIIKI HOKEN CENTER

Tel: 23-8244

Idade

Nascidos em
Data (setembro)
Local
Recepção
16 ~ 30/abril/2015
03 (quinta)
Ueda
01 ~ 15 /maio/2015
15 (terça)
4 meses
Abril/2015
04 (sexta)
Kawanishi
Região: Shioda, Kawanishi, Kawabe, Izumida
12h30~
E
13h30
16 ~ 28/fevereiro/2014
02 (quarta)
Ueda
X
1 ano e
01 ~ 15/março/2014
16 (quarta)
A
6 meses
16/janeiro ~ 15/março/2014
M
18 (sexta)
Shioda
Região: Shioda e Kawanishi
E
01 ~ 15/junho/2013
11 (sexta)
12h30~
S 2 anos
Odontol.
13h15
16 ~ 30/junho/2013
30 (quarta)
01 ~ 15/agosto/2012
08 (terça)
12h30~
3 anos
Ueda
13h30
16 ~ 31/agosto/2012
25 (sexta)
16 ~ 31/janeiro/2015
03 (quinta)
A
01 ~ 15/fevereiro/2015
24 (quinta)
U 7 meses
Fevereiro/2015
29 (terça)
Kawanishi 09h30~
L
Região: Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi
A
09h45
01 ~ 15/setembro/2014
10 (quinta)
S Aniversário
Ueda
16 ~ 30/setembro/2014
30 (quarta)
(1 ano)
Setembro/2014, Região: Shioda e Kawanishi
17 (quinta)
Shioda
Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de setembro de 2015
10 meses
16/outubro~ 15/novembro/2014
Necessário marcar com antecedência
MARUKO HOKEN CENTER

Idade
4 meses
10 meses
Exames
1 ano e 6 meses
3 anos
Aula
7 meses
Aniversário 1 ano

Nascidos em
Abril/2015
Novembro/2014
Fevereiro/2014
16/julho ~ 31/agosto/2012
Fevereiro/2015
Agosto e setembro/2014

SANADA HOKEN CENTER

Idade
10 meses
Exames
3 anos
Aulas
7meses

Nascidos em
Outubro e novembro/2014
Julho ~ setembro/2012
Fevereiro/2015
TAKESHI HOKEN CENTER

Idade
04 meses
10 meses
Exames
1 ano e 6 meses
2 anos-odontológico

Tel: 42-1117

Data (Setembro)
Local
03 (quinta)
25 (sexta)
08 (terça)
Maruko
18 (sexta)
15 (terça)
29 (terça)

Recepção
12h30 ~13h15

9h30 ~ 9h45

Tel: 72-9007

Data (Setembro)
15 (terça)
10 (quinta)
08 (terça)

Local
Sanada

Recepção
13h15 ~ 13h30
09h40 ~ 09h50

Tel: 85-2067

Data(Setembro) Local
Horário
Nascidos em
Abril/2015
03 (quinta)
Maruko 12h30 ~ 13h15
Outubro e novembro/2014
13h ~ 13h10
Fevereiro e março/2014
24 (quinta)
Takeshi
13h10 ~ 13h20
Julho ~ outubro/2013

Centro de Atendimento Emergencial

Machucados que necessitem de ortopedistas ou de atendimento emergencial
após 23h ou feriados Ligue para corpo de bombeiros 0268-26-0119, 38-0119,
36-0119 ou 31-0119 (em japonês)
Convulsões Chame a ambulância – ligue para 119

ClÍnica geral e pediatria
Febre alta repentina, vômitos e diarréias incontroláveis, etc.
Antes de dirigir–se ao local deverá telefonar para 0268 21-2233 (pediatria) ou 21-2280 (clínica geral),
Horário: De segunda a domingo e feriados das 20h às 23h. Consulta por telefone das 19h às 22h30.
Fechado : 14 a 16 de agosto e 30 de dezembro a 03 de janeiro.
Local: Prédio do lado esquerdo da entrada do pátio do Hospital Shinshu Ueda
Iryo Center (antigo Nagano Byouin em Ueda) Ueda Shi Midorigaoka 1-27-21.
Levar: Cartão de Saúde (Hokensho), Carteira de subsídio dos custos de tratamento
(Fukushi Iryou Jikyuusha Sho) caso possua, remédio que estiver tomando, dinheiro, etc.
Bronquite asmática em tratamento  Ligue para o seu médico
ODONTOLÓGICO  Atendimento aos domingos, feriados em geral, finados
e feriados de final e início de ano no horário de 9h às 15 horas no Centro
Odontológico de emergência (Shika Kinkyu Center). Telefone 24-8020
Endereço: Zaimoku cho 1-3-6 (Próximo à entrada da escola Higashi Shougakko)
Maiores informações: Ueda Chiisagata Shika Ishi kai Tel. 22-2160

Médicos e Hospitais de Plantão (Domingos e Feriados)

Horário: 9h ~ 18h

Informações sobre médicos e hospitais de plantão podem ser obtidas
através de telefone ou FAX 0120-890-421
Ano
2015
06
set.

13
set.
20
set.
21
set.

22
set.

23
set.

27
set.

Clínico Geral
Médico

Endereço

Cirurgião

Ginecol./Obstet.

Tel

Médico

Endereço

Tel

Hanazono
Okada
Matsutaka-oftalm
Otani-otorrino
Shioda-otorrino
Yamakoshi
Sato-oftalmo
Kawanishi-derma
Kouda
Watanabe
Iijima-otorrino
Ueda Jinzou
Ueda Seikei-orto
Izumi-oftalmo
Kanai-otorrino
Saito
Asaji Seikei-ortop
Imai-oftalmo
Nagashima-otor
Ueda
Matsutaka-oftalm
Kangawa
Akiwa-dermatol
Kobayashi
Kouda-oftalmo
Iida seikei-ortop
Ikuta-otorrino

Chuo nishi 1
Chuo 6
Tokida 2
Chuo 2
Nakano
Kokubu
Kabatake
Hoya
Chuo 1
Komaki
Ote 1
Sumiyoshi
Tokida 2
2º.and Ario
Kokubu
Aokubo
Shimonogo
Shimonogo
Nakanojo
Chuo 1
Tokida 2
Aokubo
Akiwa
Tokida 3
Tokida 2
Uedahara
Ikuta

22-2325
24-2662
22-0809
22-0727
38-2221
26-5800
38-2011
38-2811
22-0859
29-1112
22-1270
27-2737
75-7518
75-8641
22-9716
35-0887
38-1313
38-1700
23-8734
22-3580
22-0809
34-5151
28-5177
22-6885
27-6111
28-1211
41-1187

Hashimoto
Murakami
Okada

Maita
Ote 1
Chuo 6

38-2033
22-3740
24-2662

Shioda
Ashizawa
Hori

Nakano
Yoshida
Nakanojo

38-2221
35-3330
23-5566

Yanaguizawa
Sato-gastro
Yamada
Gono
I clínica

Chuo nishi 1
Chuo 1
Shimonogo
Kojima
Kosato

22-0109
22-2342
26-8181
38-0101
21-3737

Ueda Jinzou

Sumiyoshi

27-2737

Wakata
Miyasaka

Shinmachi
Tokida 2

38-2540
22-0759

Ueda
Komatsu
Ueda Seikyo
Jonan
Handa
Koizumi
Nisshindo
Chikumaso
psiquiatra

Chuo 1
Ueda
Kami shiojiri
Gosho
Nakanojo
Koizumi
Chuo 3

22-3580
27-2200
23-0199
22-3481
28-0888
81-0088
22-0558

Chuo higashi

22-6611

Méd

End

Tel

Ueda
hara
clinic

Ueda
hara

26-3511

Tsu
noda

Ueda

27-7760

Shi
San
Fujin

Mido
rigao
ka

22-1573

VISITEM O SITE DE UEDA!!!!!
Consulte!! www.city.ueda.nagano.jp clicar o (Foreign Language). Poderá encontrar informações
úteis para facilitar a sua vida no Japão. Os interessados em receber o informativo mensal da
Prefeitura de Ueda ou quaisquer outros avisos, favor enviar e-mail para :
Luzia Kinoshita :kinosshita-kazumi@city.ueda.nagano.jp

